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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 9 şi 10  februarie 2015 
 

În ziua de 9 februarie 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 17 deputaţi, absenţi fiind: dl. deputat Damian Florea (G.P al PC-PLR), dl. 

deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl 

deputat Dan-Cristian Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (GP al PC-

PLR) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD); d-na deputat Adriana Tuşa (G.P. al PNL) 

a fost înlocuita de d-na deputat Raluca Ispir (G.P. al PNL), dl. deputat Lucian Ciubotaru 

(G.P. al PNL) a fost înlocuit de dl. deputat Vasile Berci (G.P. al PNL) şi dl. deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. deputat Erdei D. István (G.P. al 

UDMR). 

În ziua de 10 februarie 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 18 deputaţi, absenţi fiind: dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. 

deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. 

deputat Gheorghe Mirel Taloş (GP al PC- PLR) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD). 

În data de 9 februarie 2015 membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor şi-au desfăşurat lucrările împreună cu membrii 

Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu. Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu 

unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Audierea candidaţilor propuşi de Preşedintele României, şi respectiv, de Camera 

Deputaţilor, pentru ocuparea a două locuri vacante de membru în Consiliul Naţional al 

Audiovizualului. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun cu Comisia pentru cultură 

şi media a Senatului.  
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Din partea Preşedintelui României, pentru un loc vacant, au fost propuse doamnele 

Dorina Rusu (titular) şi Daniela Bărsan (supleant). Din partea Camerei Deputaţilor, pentru 

un loc vacant, a fost propus, de către Grupul parlamentar al PSD, domnul Radu Bogdan 

Herjeu (titular), fără propunere pentru supleant. 

 Audierile au început cu prezentarea fiecărui candidat în parte. În cadrul dezbaterilor 

parlamentarii au formulat întrebări şi au primit răspunsuri din partea candidaţilor. Din 

partea Comisiei de specialitate a Camerei Deputaţilor au luat cuvântul: domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte 

Mădălin Ştefan Voicu şi domnul secretar Florin Alexandru Alexe. Din partea Comisiei de 

specialitate a Senatului au luat cuvântul: domnul preşedinte Georgică Severin şi doamna 

senator Gabriela Creţu. După încheierea audierilor, Comisiile reunite au procedat la vot 

pentru fiecare candidatură în parte. Comisiile au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a candidaturilor doamnelor Dorina Rusu (titular) şi Daniela Bărsan (supleant) şi, 

respectiv, a domnului Radu Bogdan Herjeu (titular), pentru ocuparea locurilor vacante în 

Consiliul Naţional al Audiovizualului. 

În data de 10 februarie, lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu. Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi: 

1.  Audierea domnului Stelian Tănase, preşedinte – director general al Societăţii 

Române de Televiziune, la solicitarea Comisiei. Dezbateri în cadrul procesului de control 

parlamentar.  

Membrii Comisiei au adresat întrebări domnului Stelian Tănase, preşedinte – director 

general al Societăţii Române de Televiziune,  cu privire la următoarele teme: externalizarea 

realizării emisiunilor în limbile minorităţilor naţionale - motivată de raţiuni economice şi 

lipsă de rating - restructurarea televiziunii publice, precum  şi în legătură cu situaţia 

datoriilor acumulate. În cursul luărilor de cuvânt s-a subliniat importanţa acestor emisiuni 

dedicate minorităţilor naţionale, precum şi faptul că raitingul slab nu poate fi pus pe seama 

acestor emisiuni. Domnul Stelian Tănase a răspuns întrebărilor şi a insistat asupra faptului 

că nu vor fi afectate, în nici un fel, emisiunile pentru minorităţi, dar calitatea slabă a 
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acestora va trebui schimbată. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc, domnul vicepreşedinte 

Mădălin Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, domnul secretar 

Florin Costin Pâslaru şi domnul deputat Radu Mihai Popa. Domnul Stelian Tănase a insistat 

asupra necesităţii creşterii taxei radio - tv, şi a informat Comisia asupra perspectivei trecerii 

la sistemul digitalizat care este o obligaţie impusă de Uniunea Europeană. 

2. Proiectul de Lege privind instituirea timbrului cultural (P. l. - x 583/15.12.2014).  

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de 

invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Proiectul de lege 

reglementează instituirea timbrului cultural în scopul stimulării creaţiei culturale, ca un 

sistem de sprijin financiar, solicitat în repetate de rânduri de  principalele uniuni de creatori: 

Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Teatrală din 

România UNITER, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Cineaştilor din România, Uniunea 

Arhitecţilor şi Ordinul Arhitecţilor. În prezent acest domeniu este reglementat de Legea nr. 

35/1994 privind timbrul literar, timbrul muzical, timbrul cinematografic, timbrul artelor 

plastice, timbrul teatral, timbrul de arhitectură, timbrul folcloric şi de divertisment, cu 

modificările şi completările ulterioare. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de 

lege precum şi amendamentele depuse la Comisie. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu şi domnul 

deputat Traian Dorbrinescu. Având în vedere unele neconcordanţe în text, semnalate de 

reprezentanţii Ordinului Arhitecţilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să amâne luarea unei decizii asupra formei finale a textului şi să continue dezbaterea 

amendamentelor asupra acestui proiect de lege la o şedinţă viitoare. 

    3. Propunere legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public (P. l. - x 589/19.12.2014). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Propunerea legislativă 

vizează  abrogarea alin. (1) al Art. 9, care se referă la plata copiilor  pentru  documentele 

solicitate de către cetăţeni. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 
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Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte 

Márton Árpad-Francisc, domnul deputat Ion Ochi, domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu şi 

domnul deputat Traian Dorbrinescu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de respingere. 

    4. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional (PLx 

599/22.12.2014). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a 

participat, în calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul 

Culturii. Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare instituirea Zilei 

Naţionale a Portului Tradiţional în ziua sărbătorii de Rusalii. Parlamentarii au analizat 

conţinutul propunerii legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte 

Gigel Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Márton Árpad-Francisc, domnul vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu, domnul deputat Ion Ochi şi domnul deputat Traian Dorbrinescu. În 

urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât să amâne luarea unei decizii, şi să continue 

dezbaterile la o şedinţă viitoare. 
        

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR,  
 

Florin-Costin PÂSLARU 
 
 


		2015-02-18T15:52:06+0200
	Marina A. Preda




